World Expo 2020 Costume Design Contest
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย
ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล
(depa) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564
ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE” หรือ
“เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศต่างๆ แบ่งปันความรู้ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือ
กันสร้างสรรค์อนาคตอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ประเทศไทยจะเข้าร่วมงานภายใต้หัวข้อ “Mobility for the Future การขับเคลื่อนสู่
อนาคต” เพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตดิจิทัลและการแสดงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง
เทคโนโลยีดิจิทัลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0
นอกจากนั้น เพื่อสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีของประเทศไทยให้กับผู้เข้าชมงาน อาคารแสดงประเทศไทยจึง
สอดแทรกอัตลักษณ์ของประเทศลงในองค์ประกอบต่างๆ เช่น พวงมาลัยที่เป็นสัญลักษณ์ของอาคารแสดงประเทศไทย การตกแต่ง
อาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกรัก และลักษณะการพนมมือไหว้ เพื่อสื่อถึงความยินดีต้อนรับของคนไทย รวมถึงเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงไทยที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยคอยต้อนรับผู้เข้าชมงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยสร้าง
การจดจำ และความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
การจัดงาน World Expo ที่ผ่านมาทุกครั้ง เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงแต่ละประเทศถือเป็นสีสัน
หนึ่งทีม่ ีผู้ให้ความสนใจและติดตามเป็นจำนวนมาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบเครื่องแต่ง
กายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบมืออาชีพ มือสมัครเล่น นักเรียนและ
นักศึกษาชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบมีโอกาสแสดงความสามารถด้านการออกแบบให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก
ตลอดจนร่วมสร้างชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
แนวความคิดในการออกแบบ
มีแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่โดดเด่นที่ความทันสมัย เรียบหรู และมีสไตล์ พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิด
การนำเสนออาคารแสดงประเทศไทยไว้อย่างลงตัว
รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งผลงานการออกแบบตามโจทย์แนวคิด ลักษณะการใช้งาน และรายละเอียดของ
เนื้อผ้า ทั้งหมด 4 รูปแบบ
1. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้ชาย ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า

2. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้หญิง ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า
3. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้หญิง
4. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้ชาย
ทั้งนี้ ผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอเครื่องแต่งกายทั้ง 4 รูปแบบ เป็นภาพทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา โดยผู้ออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปผลิตได้จริง
หมายเหตุ
เครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ เป็นการเพิ่มรายละเอียดจากเครื่องแต่งการประจำวัน เช่น เสื้อคลุม เสื้อแจ็คเก็ต เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ออกแบบสามารถนำเสนออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม เช่น หมวก เข็มขัด กระเป๋าคาดเอว หรืออื่นๆ
โดยให้คำนึงถึงความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงความสวยงาม
ข้อกำหนดในการออกแบบ
1. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนความเป็น
ไทย รวมถึงผสานแนวคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย ผ่านการตีความที่สื่อถึงความเข้าในโจทย์ ลักษณะการใช้งาน และ
ข้อกำหนดของการประกวดเป็นอย่างดี
2. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด ต้องคำนึงถึงความสวยงามของผู้ใส่ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน โดยมีความเรียบร้อยเหมาะสม
กับกาลเทศะ สถานที่จัดงาน วัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ และภารกิจของผู้สวมใส่
3. ผลงานการออกแบบที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง (Original Work) โดยไม่ได้คัดลอก
หรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
4. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องคำนึงถึงการสวมใส่ได้จริง ในสภาพอากาศของเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ในช่วงระยะเวลาที่จัดงาน ทั้งในเวลาที่อยู่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีความทนทานสำหรับการสวมใส่ปฏิบัติงาน
ทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7 เดือน และยังคงสภาพสวยงามตลอดการใช้งาน
5. ผ้าและวัสดุที่ใช้ ต้องสามารถทำความสะอาดและดูแลง่าย (สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้)
6. ผ้าและวัสดุที่ใช้จะต้องไม่ยับย่นและเป็นรอยง่าย (เพื่อรองรับการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหว)
7. ผลงานการออกแบบทั้งหมด จะต้องมีต้นทุนการผลิต ไม่เกิน 5,000 บาทต่อชุด ทั้งนี้รวมทุกส่วนประกอบ อาทิ เสื้อ กางเกง
แจ็คเก็ต รองเท้า และเครื่องประดับ
หมายเหตุ
o ผลงานที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาคารแสดงประเทศไทย โดยผู้ออกแบบยินยอมให้อาคารแสดงประเทศไทย
สามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของอาคารแสดงประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพียงผู้เดียว

o ข้อมูล รูปแบบ การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับของผลงานที่ส่งประกวด ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของการประกวดจนกว่า
สำนักงานฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 คัดเลือกจากผลงานที่ผู้เข้าประกวดส่งสมัคร เหลือเพียง 15 ชิ้นงาน
รอบที่ 2 ผู้เข้ารอบ 2 และผู้ชนะรางวัลยอดนิยม Social’s Choice นำเสนอชิ้นงานให้กับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
โดยผู้ประกวดสามารถพัฒนาชุดตัวอย่าง หรือนำเสนอแนวความคิดผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินงาน
วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2563

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด

6 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 15 แบบสุดท้าย สำหรับรอบตัดสิน

31 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
15 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดให้โหวตรางวัลยอดนิยมนิยม Social’s Choice บน Social Media ของ
Thailand Pavilion
ประกาศผู้เข้ารอบ 15 แบบสุดท้าย และผู้ชนะรางวัลยอดนิยม Social’s Choice

16 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563

การคัดเลือกรอบที่ 2 นำเสนอแก่คณะกรรมการ
รอบตัดสิน ประกาศรางวัลชนะเลิศ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2563
2. มีสัญชาติไทย
3. สมัครในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่อยู่ในรูปแบบบริษัทหรือแบรนด์สินค้า
4. มีความสามารถในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยแนบผลงานที่เคยออกแบบ (Portfolio) จำนวน 3 ภาพ เป็นหลักฐานยืนยัน
ทั้งนีผ้ ลงานดังกล่าวจะไม่นบั เป็นคะแนนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวดมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกำหนด โดยสมัครในนามบุคคล มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่
ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2563 และมีความสามารถในการออกแบบ
2. การออกแบบ
2.1 มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสะท้อนความเป็นไทย
2.2 ผสานแนวคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย
2.3 เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง (Original Work) ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

3. ภาพรวมของผลงานการออกแบบ
3.1 มีการสื่อความหมายที่ชัดเจน รวมถึงสอดคล้อง และอยู่ในกรอบแนวคิด ข้อกำหนดของการประกวดอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์
3.2 สามารถสวมใส่ได้จริง เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน สภาพอากาศ และมีต้นทุนการผลิตอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
หมายเหตุ
การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูล และ Upload ไฟล์ต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนด
ไฟล์ทจี่ ะต้องจัดเตรียมสำหรับการสมัครเข้าร่วมประกวด
2.1 รูปผลงานที่เคยออกแบบ (Portfolio) จำนวน 3 ภาพ ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ png โดยให้รวมไฟล์เป็น zip และ
upload
2.2 ภาพผลงานการออกแบบชุด เครื่องแต่งกาย ทั้งหมด 4 รูปแบบ แสดงด้านหน้าและด้านหลังของชุด เครื่องแต่งกาย
สามารถส่ งเป็ นไฟล์ภ าพแบบดิจิทั ล หรือ ลายเส้ นวาดมื อ ลงสี ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ png หรือ pdf ต้ องมี ความ
ละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi โดยให้รวมไฟล์เป็น zip และ upload
3. ผู้สมัครกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประกวด
4. ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมการประกวด หากไม่ได้รบั อีเมล์ยืนยัน โปรดติดต่อมาที่
info@thailandexpo2020.com
5. ผู้สมัครสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com และทาง Facebook Page :
expo2020dubaithailand
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
o รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินโดยคณะกรรมการ เป็นผลงานที่จะได้รับการนำไปปรับใช้ เพื่อผลิตให้เจ้าหน้าที่
ได้สวมใส่จริง ณ อาคารแสดงประเทศไทย โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมบัตรเข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai จำนวน 2 ใบ
o รางวัลยอดนิยม Social’s Choice (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินจากชิ้นงานการออกแบบที่มีจำนวนยอด Like ที่มากที่สุด
บน Social Media ของ Thailand Pavilion (Facebook และ Instagram รวมกั น ) โดยจะประกาศผลบน Social
Media ของ Thailand Pavilion ผู้ได้รับรางวัล Social’s Choice จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมอืน่ ๆ
ผู้สนใจสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com
ภาพบรรยากาศ World Expo 2020 Dubai

ภาพบรรยากาศอาคารแสดงประเทศไทย

